
UBND TỈNH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 2466/SKHCN-KHTC Đồng Nai, ngày  30  tháng 12  năm 2014 
V/v gửi báo cáo phục vụ Hội nghị giao 
ban KH&CN vùng Đông Nam Bộ lần 

thứ XIII tại Đồng Nai 
 

  
               Kính gửi:  

- Sở Khoa học và Công nghệ Tp.HCM; 
- Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; 
- Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương; 
- Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước; 
- Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận; 
- Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh. 

 
Căn cứ Văn bản số 4126/BKHCN-ĐP ngày 10/11/2014 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ về việc phối hợp tổ chức Hội nghị KH&CN vùng Đông Nam Bộ lần thứ 
XIII, năm 2015 tại Đồng Nai; 

Thực hiện Thông báo số 4475/TB-BKHCN ngày 02/12/2014 của Bộ Khoa 
học và Công nghệ về việc thống nhất nội dung tổ chức Hội nghị KH&CN vùng 
Đông Nam Bộ lần thứ XIII, năm 2015 tại Đồng Nai; 

Để kịp thời chuẩn bị các nội dung phục vụ Hội nghị giao ban KH&CN vùng 
Đông Nam Bộ lần thứ XIII, năm 2015 được tổ chức tại Đồng Nai; Sở Khoa học và 
Công nghệ Đồng Nai đề nghị các Sở Khoa học và Công nghệ trong vùng Đông 
Nam bộ phối hợp chuẩn bị và gửi báo cáo tình hình hoạt động KH&CN giai đoạn 
2011-2015; định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu giai đoạn 2016-
2020 của địa phương (theo mẫu báo cáo đính kèm tại Thông báo số 4475/TB-
BKHCN ngày 02/12/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ). Ngoài nội dung báo 
cáo, các Sở Khoa học và Công nghệ trong vùng cần chủ động thu thập thêm tư liệu 
hình ảnh, phim ảnh nổi bật trong hoạt động của địa phương. 

Các báo cáo, tư liệu hình ảnh, phim ảnh nổi bật của quý Sở xin gửi về Sở 
Khoa học và Công nghệ Đồng Nai và Vụ Phát triển KH&CN địa phương, Bộ Khoa 
học và Công nghệ trước ngày 20/01/2015  theo các địa chỉ sau: 

1. Tài liệu văn bản gửi cả file PDF và file word qua Email:  
a) Sở Khoa học và Công nghệ: hoangkhangnhi@yahoo.com hoặc 

lynv06@yahoo.com  
Điện thoại: 0918.745.236 và 0904.971.028 (gặp cô Hương, Trưởng Phòng 

Kế hoạch-Tài chính hoặc anh Lý, Phó Trưởng Phòng Kế hoạch-Tài chính). 
b) Vụ Phát triển KH&CN địa phương, Bộ Khoa học và Công nghệ: 

nlhang@most.gov.vn 
Điện thoại: 0982.347.275 (gặp chị Hằng). 



2. Phim và ảnh:  
- Gửi qua Email: hoangkhangnhi@yahoo.com hoặc lynv06@yahoo.com  
- Trường hợp dung lượng lớn Sở sử dụng Ftp://123.30.107.9 (tên đăng 

nhập như sau :  
+ Sở Khoa học và Công nghệ Tp. HCM : skhcnhcm mật khẩu hcm2015  
+ Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu : skhcnvt mật khẩu 
vt2015 
+ Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương : skhcnbd mật khẩu bd2015 
+ Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước : skhcnbp mật khẩu bp2015 
+ Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận : skhcnbt mật khẩu bt2015 
+ Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh : skhcntn mật khẩu tn2015 
Để Hội nghị đạt kết quả tốt, Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai rất mong 

nhận được sự quan tâm, phối hợp của các Sở Khoa học và Công nghệ trong vùng. 
Đính kèm: Mẫu đề cương báo cáo kèm theo Thông báo số 4475/TB-BKHCN ngày 

02/12/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

            
  
Nơi nhận:       GIÁM ĐỐC  
- Như trên; 
- Vụ Phát triển KH&CN địa phương, 
  Bộ Khoa học và Công nghệ; 
- UBND tỉnh; 
- Lưu: VT, VP, KHTC. 
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